
         Rada Miejska 
          w Staszowie

Znak: Or.152.5.2021.VIII

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku 
przez Radę Miejską w Staszowie

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w 2020 roku do Rady 
Miejskiej w Staszowie wpłynęło 5 petycji w trybie w/w ustawy tj:

Lp. Data wpływu 
petycji

Podmiot wnoszący petycję Treść petycji Data i sposób załatwienia 
petycji

1 27.03.2020 r. Kolicja Polska Wolna od 5G petycja w zakresie ochrony
zdrowia mieszkańców gminy przed 
elektroskażeniem

W dniu 10.06.2020 r. 
udzielono odpowiedzi 
wnoszącemu petycję(skan 
odpowiedzi zamieszczono na 
stronie internetowej 
www.bip@staszow.pl) 

2 03.04.2020 r. Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój 

petycja w interesie publicznym postulująca o 
zmianę przepisów prawa miejscowego, a w 
szczególności wprowadzenia lokalnej „tarczy 
antykryzysowej” na wszystkich obywateli Gminy / 
Powiatów / Województw, poprzez:
1) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od
nieruchomości dla wszystkich mieszkańców 
Gmin/Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat 
podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego 

W dniu 10.06.2020 r. 
udzielono odpowiedzi 
wnoszącemu petycję (skan 
odpowiedzi zamieszczono na 
stronie internetowej 
www.bip@staszow.pl) 



roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, 
a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do 
minimum w przyszłym roku kalendarzowym;
2) niepobieranie podatków targowych przez okres 
pół roku od osób handlujących na jarmarkach,          
a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do 
minimum;
3) niepobieranie podatków od osób, które mają 
występy na ulicach w wyznaczonych do tego 
miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie    
o obniżenie do minimum wysokości opłat za te 
występy;
4) umorzenie przez okres pół roku należności           
z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie               
o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty 
minimalnej;
5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół 
roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za 
godzinę parkowania;
6) wydanie uchwały solidarnościowej - jednoczącej 
wszystkich władz lokalnych w walce                        
z Koronawirusem w tym zakresie.

3 10.06.2020 r. R. M.
ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 13/11
28-200 Staszów

petycja dotycząca zaliczenia na poczet ceny przy 
sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych 
zabudowanych boksami garażowymi przez ich 
najemców poczynionych przez nich nakładów.

W dniu 02.07.2020 r. petycja 
przekazana według 
właściwości na podst. art. 6 
ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 870) 
Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Staszów.



4 15.12.2020 r. Piotr Sterkowski 
ul. Kłodzka 25
04-913 Warszawa

petycja dotycząca wezwania Rady Miejskiej             
w Staszowie do pilnego przyjęcia uchwały               
w sprawie uznania za niedopuszczalne 
jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, 
krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie 
mieszkańców miasta i gminy Staszów z powodów 
rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych,
oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP 
uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów 
szczepionek na Covid-19, że w przypadku 
jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć          
i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe 
wystąpienia niepożądanych odczynów
poszczepiennych.

W dniu 12.03.2021 r. 
udzielono odpowiedzi 
wnoszącemu petycję (skan 
odpowiedzi zamieszczono na 
stronie internetowej 
www.bip@staszow.pl) 

5 21.12.2020 r. Teresa Garland
skr. poczt.88
32-050 Skawina

petycja dotycząca wezwania Rady Miejskiej             
w Staszowie do podjęcia uchwały w obronie 
prawdy, godności i wolności człowieka.

W dniu 12.03.2021 r. 
udzielono odpowiedzi 
wnoszącemu petycję (skan 
odpowiedzi zamieszczono na 
stronie internetowej 
www.bip@staszow.pl) 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie

    ( - ) Ireneusz Kwiecjasz


